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byc piêknie
* Ko³ocz w UE?
* Spotkanie po latach

�¯eby nigdy nie zabrak³o krwi w na-
szych szpitalach� � ten apel szcze-
gólnie czêsto dobiega z odbiorników
telewizyjnych w okresie wakacyj-
nym.  W tym roku równie¿. Europej-
ska Fundacja Honorowego Dawcy

Krwi  rozpoczê³a kampaniê medialn¹
pod has³em �Moim bohaterem
jest...�, w któr¹ ju¿ tradycyjnie an-
ga¿uje siê wiele znanych z ekranu

Wiêcej krwiodawców

Akcja poboru krwi na Placu ¯eromskiego w Strzelcach 17 sierpnia

ICE - pod takim has³em coraz wiêcej
osób zapisuje w komórce numer oso-

ICE mo¿e uratowaæ ¿ycie. My ju¿ go mamy, te¿ go zapisz go
w swojej komórce!

Przy³¹cz siê!

by, do której ratownicy powinni za-
dzwoniæ w razie wypadku.

dok. na str. 2

dok. na str. 2

Wreszcie porz¹dne
chodniki

Coraz wiêcej w powiecie chodników z prawdziwego zdarzenia. Na zdjêciu -
chodnik wzd³u¿ ulicy Wiejskiej w Jemielnicy. O innych, niedawno odda-
nych do u¿ytku czytaj na str. 8.

Czas wyczekiwania
Minê³y trzy tygodnie od ostat-

niej informacji o sytuacji w strze-
leckim szpitalu na naszych
³amach. A jak wygl¹da ona dzi�?
- Niewiele siê zmieni³o � mówi dy-
rektor Beata Czempiel. - Akcja straj-
kowa trwa, a jej forma nie zosta³a za-
ostrzona, ani z³agodzona. Wszystko
odbywa siê bez przeszkód w lecze-
niu pacjentów. Pracujemy tak jak na
ostrym dy¿urze. Lekarze nie wyco-

fali wypowiedzeñ o pracê, i mam na-
dziejê, ¿e na koniec sierpnia nie zo-
stan¹ z³o¿one wypowiedzenia umów
kontraktowych, czyli cywilno-praw-
nych. Je�li do tego nie dojdzie � na
obecnych zasadach mo¿emy praco-
waæ jeszcze kilka miesiêcy.
- Jak to wp³ywa na sytuacjê fi-
nansow¹ naszej placówki? W in-
nych szpitalach przeci¹gaj¹cy siê
strajk zwiêksza d³ugi.

dok. na str. 2

Szpital � sytuacja bez zmian

Jemielnica - zdjêcie z lotu ptaka

Czytaj na str. 2.

Piêkna wie�.
                     Najpiêkniejsza?

- W konkursie na dyrektora Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Op. musia³a Pani
przedstawiæ koncepcjê funkcjono-
wania i rozwoju placówki. Czym
szko³a pod pani rz¹dami bêdzie siê
ró¿niæ od tej przed koñcem czerw-
ca?
Szko³a jesz-
cze bardziej
bêdzie nasta-
wiona na
klientów: we-
wnêtrznych
(uczniowie i
ich rodzice,
nauczyciele,
pracownicy
administracji i

Rankiem 21 sierpnia s³yszê przed
siedzib¹ starostwa rozmowê o tym,
¿e do rejestracji pojazdów kolejki s¹
ci¹gle du¿e, ¿e trzeba co najmniej dwa
razy tu przyje¿d¿aæ, ¿eby wszyst-
ko za³atwiæ, ¿e wcze�niej (przed
wprowadzeniem numerków) by³o
znacznie lepiej, bo przyjmowano
wiêcej osób.

Przyznajê, jestem tym zdumio-
na, bo przecie¿ wcale niedawno przy-
taczali�my zupe³nie inne opinie inte-
resantów. Chwalili, ¿e jest wiêkszy
porz¹dek, ¿e znik³y k³ótnie miêdzy
czekaj¹cymi, ¿e nikt siê nie pcha i
znik³ ca³y ten Meksyk itp.

- Wczoraj nic nie za³atwi³am:
wydaj¹ tylko 30 numerków na
dzieñ i nie za³apali�my siê z mê-
¿em. Dzi� by³ tu ju¿ o 6.05 i wcale
nie by³ pierwszy, tylko drugi - nu-
merek dosta³. Nigdy bym siê nie

Kolejka
z numerkami

Od 1 wrze�nia dyrektorem ZSZ
nr 1 bêdzie Halina Kajstura, do-
tychczasowy wicedyrektor

dok. na str. 4

Dobra szko³a
to m¹dra szko³a

dok. na str. 5

G¹siorowice - widok na kapliczkê


